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Entrevista a tres
dels nostres 
caps de llista...

Xavier Navarro “Creiem fermament que els
ciutadans i les ciutadanes hem de ser part activa 
de la política municipal”.

Otger Amatller: “Una de les experiències que tinc
com a regidor és que si no tens veu, ningú et fa cas”.

Llorenç Casanova: “La CUP és un projecte polític
d’unitat popular, i això es tradueix en el treball directe
amb el teixit associatiu i reivindicatiu de la vila”.

nuat la nostra vida normal tocant de
peus a terra.

A d’altres, ara els toca gastar-se
molts diners en propaganda per tal
de donar-se a conèixer, després de no
haver fet gairebé els deures durant
els quatre anys de legislatura, fent
promeses impossibles (o que no es
creuen ni ells mateixos) i en alguns
casos inaugurant locals o serveis
més de cinc vegades, uns serveis
molts cops inexistents o que no arri-
ben a tota la població per igual.

A vegades ens sorprenem de les ca-
sualitats de la vida. Com pot ser que
Vilafranca, durant molt de temps,
hagi estat col·lapsada i plena d’o-
bres, i ara que arriben eleccions to-
tes es vagin acabant? Bé, totes no.
Perquè a més de falsos són mal cal-
culadors. Ja se sap, qui vol fer la feina
a darrera hora, té el risc de no poder-
la finalitzar a temps.

Els que ja duem temps preparant l’e-
xamen estem més tranquils, sobre-
tot amb la nostra consciència. I en
aquesta Arrel us presentem moltes
de les persones responsables del tre-
ball diari de la CUP i aquelles que s’hi
afegeixen per millorar encara més la
nostra tasca. Ens queda molt 
camí per fer; és un camí que no
s’escurça sol; cada pas és un gran
esforç, però és un esforç ple de 
dedicació i ple d’interès. No és 
pas un esforç econòmic, sinó 
personal i col·lectiu. Tenim 
interès per lluitar per allò que
creiem just. Ens hi acompanyes?

Ja hi tornem a ser! Sembla mentida,
però la legislatura ja arriba a la seva
fi. El proper diumenge 27 de maig es
celebraran les eleccions municipals
que decidiran a qui li toca recollir
fruits o, al contrari, a qui li toca re-
bre garrotades.

Des de la CUP hem estat quatre
anys treballant durament. Durant
aquest temps hem tingut diferents
sensacions: des de la impotència en
veure la insensatesa amb què s’es-
tan fent les coses, fins a l’alegria
quan aconsegueixes aplicar alguna
proposta justa. No tot ho hem fet
bé, lògicament, però vist com està
el panorama polític vilafranquí, po-
dem estar ben orgullosos i orgullo-
ses de la feina feta.

Molts eren els dubtes per part d’un
grapat de vilafranquins i vilafranqui-
nes sobre què faria la CUP a l’Ajunta-
ment. No sabem si els hem decebut,
o si, per contra, els hem sorprès gra-
tament. El cert és que la resposta la
tindrem aviat, aquest mes de maig.
Les eleccions no deixen de ser un
examen de final de curs, tot i que no-
saltres considerem que no som es-
tudiants d’última hora, sinó que ens
esforcem per treballar el dia a dia.

Tenint en compte el nostre pressu-
post, segurament aquesta campan-
ya electoral no serem els que tin-
drem més anuncis, repartirem més
propaganda ni tindrem més cartells
als fanals de Vilafranca. Molta feina
ja la tenim feta, com a mínim així
ho hem intentat. Estem convençuts
i convençudes que hem estat la
candidatura que més carrer ha to-
cat, perquè pel fet d’estar dins l’A-
juntament, no ens hem quedat allà
dins tancats, sinó que hem conti-

En una assemblea oberta a tota la
militància i simpatitzants, el passat
16 de desembre de 2006, la Candida-
tura d’Unitat Popular de Vilafranca
del Penedès  escollia, per unanimi-
tat, les tres persones que encapçala-
ran la llista electoral per als comicis
del 27 de maig vinent. Les persones
escollides varen ser Xavier Navarro,
capdavanter de la llista electoral; Ot-
ger Amatller, actual regidor de la
CUP, que ocuparà el segon lloc, i Llo-
renç Casanova, que ocuparà el tercer
lloc. Aquella Assemblea General no
només pretenia tancar els primers
noms de la llista, sinó fer un balanç
de la feina feta i començar a treballar
en la precampanya i la campanya
electoral. Per mirar d’aprofundir en
les seves idees, des de la redacció 
de l’Arrel, els hem plantejat les se-
güents preguntes. 

Comencem per la feina institucio-
nal feta per la CUP en aquesta legis-
latura. Més de 100 mocions i 40 
preguntes en un total de 42 plens
municipals. N’esteu satisfets?

Otger Amatller.-  Més que satisfets!
Però penso que aquestes dades
quantitatives no reflecteixen la ver-
tadera feina que hi ha al darrera. To-
tes aquestes propostes que s’han
plantejat demostren que des de la
CUP s’ha fet un treball dur i constant
per tal d’intentar canviar molts as-
pectes municipals.

Xavier Navarro.- A més, gràcies a
les modificacions introduïdes al re-
glament orgànic municipal (ROM)
per part de la CUP, diverses entitats i
persones de la vila han pogut partici-
par en els diferents plens. Això sens
dubte ens omple de satisfacció. 

Otger Amatller té 30 anys, és psicòleg i
treballa al CAS. Va començar la seva vida
política militant en l’organització de jo-
ves independentistes Maulets, fins a mei-
tat dels anys noranta . L’any 2002 va en-
trar a militar a la CUP, ha estat regidor a
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
durant la legislatura 2003-2007 i és mem-
bre de SOVIPAR.



Llorenç Casanova.- Hem fet un tre-
ball constant, rigorós i amb voluntat
de transformació política. Aquestes
mocions són resultat del treball 
amb una sèrie d’organitzacions, 
moviments o associacions que són
en definitiva la veu del poble i qui
dóna, en última instància, sentit 
a la nostra lluita.

Un dels aspectes dels quals més us
enorgulliu és d’haver donat veu a
tota una sèrie d’entitats i organit-
zacions. En què es materialitzen
aquestes col·laboracions?

OA.-  Una de les experiències que
tinc com a regidor és que si no tens
veu, ningú et fa cas. Hem intentat
que la CUP fos un altaveu dins de 
l’Ajuntament de moltes de les 
demandes que des d’entitats i 
persones individuals s’estaven fent,
però que ningú duia al Ple.

XN.-  Les mocions, preguntes i de-
núncies que portem al Ple municipal
també son molts cops l’expressió de
molts ciutadans i ciutadanes anò-
nims que ja no saben on anar per a
trobar resposta als seus problemes.
Aquesta col·laboració fluida també
es reflecteix en l’elaboració d’un pro-
grama electoral per a la legislatura
2007-2011, on estan recollides les
conclusions a les quals hem arribat
després de desenes de reunions que
hem mantingut amb diferents
col·lectius i persones de la vila. 

LLC.- La CUP és un projecte polític
d’unitat popular, i això es tradueix
en el treball directe amb el teixit as-
sociatiu i reivindicatiu de la vila.
Aconseguir un regidor dins l’Ajunta-
ment ha estat un primer pas per po-
der traslladar moltes veus i propos-

tes a l’administració municipal.

Què destacaríeu de les diferents
propostes que té la CUP per a la
propera legislatura? 

XN.- Per mi les principals són l’apro-
fundiment en les polítiques socials i
en les polítiques de participació ciu-
tadana. Creiem fermament que els
ciutadans i les ciutadanes hem de
ser part activa de la política munici-
pal i així ho farem en el nostre pro-
grama, on de forma clara exposarem
quines són aquestes polítiques i com
i on volem aplicar-les. D’altra banda,
l’actual equip de govern es fa un fart
de parlar de polítiques socials, però
en realitat són moltes les famílies
que pateixen no només la manca de
polítiques socials, sinó, i el que és
més greu, una manca total de sensi-
bilitat cap als seus problemes.

OA.- El pressupost que mou l’Ajunta-
ment és espectacular. S’ha de millo-
rar aquesta gestió i això et permet
perfectament prioritzar molts aspec-
tes. Les més destacades ? Habitatge,
política social i cultura.

LLC.- Jo destacaré un dels eixos prin-
cipals de treball de la CUP, que és la
democràcia participativa. El nostre
objectiu, des que vam arribar al con-
sistori, era i és  transformar l’actual
model polític que allunya els centres
de decisió de la població, per tal que
sigui el poble, el conjunt de la ciuta-
dania, qui construeixi el futur de Vi-
lafranca.

En què consisteix un model de 
democràcia participativa directa?
Expliqueu-m’ho amb algun exem-
ple, també. 

XN.- La democràcia participativa és
una forma de govern en què els polí-
tics només executen allò que els po-
ble decideix i en la qual els grans pro-
tagonistes són els ciutadans i les
ciutadanes, que a través de diferents
òrgans veïnals i dels plens munici-
pals decideixen sobre el seu futur, els
seus pressupostos i les seves inver-
sions. Per posar un exemple clar i
aplicable al nostre dia a dia: si tu, a
la teva escala, vols pintar l’entrada,
abans de res, hauràs de convocar
tots els veïns per preguntar si es vol
pintar. 

OA.- Recuperar la responsabilitat
dels ciutadans/es per sobre de la
classe política és fonamental. 
Caldrien referèndums sobre temes
vitals de la vila, potenciar de nou les
associacions de veïns retornant-los
responsabilitats i motivar a la ciuta-
dania en quelcom més enllà del seu
interès personal.

LLC.-  Actualment vivim immersors
en la democràcia representativa, un
model definit per la Constitució es-
panyola, per tal d’assegurar-se el
control de la gestió pública sense ne-
cessitat de la participació de la po-
blació. Les eleccions que se celebren
cada quatre anys són només l’exa-
men de la gestió pública, però no la
intervenció de la població en els
afers municipals. Nosaltres treba-
llem en un model en què sigui la po-
blació la que defineixi i planifiqui el
municipi. Un exemple en aquest sen-
tit serien els pressupostos participa-
tius, una proposta que hem defensat
durant tota la legislatura, però que
l’equip de govern no ha volgut fer
efectiva. 

Fa uns mesos que heu iniciat una

campanya en la qual demaneu
que es doni color a l’Ajuntament.
Quins colors creieu que li man-
quen i per què?

LLC.-  Aquesta campanya està rela-
cionada amb la iniciativa que hem
pres per a aquestes eleccions d’ela-
borar un programa participatiu.
Aquest programa, en el qual estem
treballant ja fa alguns mesos, pretén
ser el resultat de la participació del
màxim nombre de persones, entitats
i moviments de la vila. El programa
participatiu de la CUP es divideix en
diferents apartats (per exemple: Polí-
tica social, Habitatge, Medi ambient,
Esports...), cada un dels quals repre-
senta un color, i en cada un dels
quals aportem una sèrie de propos-
tes per a la vila. Els colors sempre
han simbolitzat la vida, i això és el
que pretenem nosaltres: implemen-
tar una sèrie de propostes per a la
vila per tal de donar-li més vida: amb
més inversions en política social,
més zones verdes, amb un accés a 
l’habitatge digne, potenciant la 
cultura popular del nostre poble...

OA.- El missatge metafòric ens in-
tenta explicar que calen moltes co-
ses noves en aquesta manera de go-
vernar. Si no canviem el model, per
molt que canviïn les persones o els
grups polítics no millorarem molts
aspectes dels quals tothom es quei-
xa i sembla coincidir. Valors com l’es-
forç, la dedicació o el respecte són
aspectes que van a la baixa i con-
trasten amb la pujada de l’individua-
lisme o el consumisme.

Quins són els objectius que la CUP
pretén assolir en els propers qua-
tre anys de legislatura?
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XN.- Volem enfortir el projecte 
d’unitat popular a Vilafranca.
Creiem que en la propera legislatu-
ra, i per primer cop a la història de
Vilafranca, es podran realitzar polí-
tiques d’esquerres i nacionals basa-
des en les persones i no en els inte-
ressos personals o de partit. Per
això, és necessari no només mante-
nir el nombre de persones represen-
tades, sinó millorar els resultats i
augmentar el nombre de regidors.
Cal demostrar que hi ha una altra
forma de fer política en la qual les
persones se sentin representades i
motivades a participar. Cal 
un canvi de model, per tal de tenir
entre tots i totes la Vilafranca 
que nosaltres decidim, no la que 
decideixen els de sempre o des de
Barcelona o Madrid.

OA.- A dins l’Ajuntament ens cal
més força per determinar les dife-
rents polítiques del dia a dia. A fora
hem de buscar moltes més compli-
citats. El projecte ha d’englobar
molts sectors, moltes realitats per
tal que progressivament sigui, com
indica el nostre nom, un projecte
d’unitat popular. 

Xavier Navarro té 43 anys, té una filla 
i treballa en el màrqueting per Internet.
És president de l’AMPA de l’escola Mas 
i Parera. Als anys vuitanta va militar als
CSPC,  a l’MDT, al sindicat CGT i als Grups
de Defensa de la Llengua. L’any 2004 
va entrar a formar part de la CUP, des
d’on s’ ha  integrat al Consell Escolar 
Municipal i al Consell per a la Gent Gran. 

Llorenç Casanova té 27 anys, s’està 
doctorant en demografia i actualment
treballa com a becari a la UAB. Vinculat
des de meitat dels anys noranta a 
l’esquerra independentista de Vilafranca,
va entrar a  militar a la CUP l’any 2002. 
És membre de l’Organisme Autònom 
Municipal Torras i Bages. 



Oriol Perelló: La CUP: un
projecte sòlid que confia en
la gent.

Bruna Alvarez: Per mi la CUP
dóna veu als qui volen parlar.

Cesk Freixas: Entendre 
i estimar la cultura per 
defensar qui som i guanyar
un nou món.

Marina Caselles: Entre totes
i tots, ho farem tot.

Gemma Girona: Construïm
l’escala cap a un món millor.

Teresa Alsina: La CUP és més
que un grapat d’idees, és una
eina per canviar les coses, i
així ho hem demostrat.

Marc Font: Continuarem 
portant la veu de les entitats,
associacions i col·lectius 
a l’Ajuntament de Vilafranca.

Jordi Salvia: Des de Caracas
fins a Vilafranca construïm 
el socialisme del Segle xxi.

Roger Llopart: Perquè estem
cansats que polítics menti-
ders, corruptes i estafadors
governin els nostres pobles,
viles i ciutats. Canviar-ho
està al nostre abast; entre
tots/es ho podem fer realitat!
Sols el poble salva el poble!

Núria Mulinari:
Qui no vol fer les coses busca
excuses; qui les vol fer, troba
els mitjans!

Jordi Padró: Compromís, es-
perança i lluita; per la transfor-
mació social i l’alliberament
nacional dels Països Catalans.

Laia Hernàndez: Estem 
davant d’un sistema polític
en què el poble no tenim més
participació que la del dret a
vot. A la CUP plantegem 
construir una política popular
que tingui en compte la 
nostra realitat d’opressió de
gènere, de classe i de nació.

Isabel Martínez: Compromís
amb el Penedès, compromís
amb el territori!

Jordi Asensi: preservar 
el territori és garantia de futur

Marta Raventós: La CUP 
és l’únic projecte de lluita
municipal que vol construir
un nou model econòmic 
i social. Endavant!

Jaume Ramon: Contra la 
precarietat laboral, defensem
els nostres drets!

Laura Ramon:
Optimisme pel futur.

Pau Grau: Aturem els crims
immobiliaris perpetrats en
nom del progrés.
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...la resta
de caps de llista



Emili Pardo: Fomentar el 
ooperativisme i l’associacio-

nisme laboral ha de ser una
eina més de l’Ajuntament.

Anna Serrat: Continuem 
treballant perquè la 
política sigui realment 
més participativa. 

Antoni Guimerà:
Perquè una altra Vilafranca
ha de continuar caminant.

Olga Montserrat: Un plat
cuinat amb els millors ingre-
dients que, a foc lent, conti-
nua sorprenent a qui el tasta. 

Otger Amatller: La CUP és
una filosofia: és una manera
d’entendre la vida i d’actuar
amb coherència.

Gemma Saumell i Castellví:
Com a dona, mare i treballa-
dora, no tornar a sentir dir

ue portar un fill a la llar d’in-
ants és un luxe. Cal treballar

per tal de conciliar l’horari 
aboral de la societat obrera

popular a la vila i arreu.

Jordi Hill Montes: Per la 
llengua, augmentar el seu 
ús social a la vila, per seguir
trencant amb el sentiment de
propietat de les festes i afec-
tes populars, la socialització
de tots els espais socials de la
vila i per una nova política
cultural.

Lluís Masachs: Per la vila de
les arrels, unes arrels que
ens lliguen a la terra, a la llen-
gua i a allò que s’hi menja,
tant als costums com als ali-
ments, a les olors del sòl, dels
pobles del voltant i fins i tot
de l’aire. Seguim construint la
unitat popular!

Llorenç Casanova: 
construïm la identitat 
col·lectiva i la justícia social
amb la unitat popular 
i la democràcia directa!

Xavi Navarro: El que molts
volem ho podem aconseguir.

Roger Guasch:
a lluita és l’únic camí!

Marc Castejon: Si vols una
democràcia directa i el dret 
a l’autodeterminació, dóna
suport a la CUP.

Marcel Martínez: El futur
d’un poble és la seva gent.

Xavi Lacruz: Potenciem 
l comerç de proximitat.

Robert Ferrando: No tinguis
por, és l’hora de ser valent.

Mònica Hill: Repensem 
Vilafranca mirant el Penedès.

Anna Tarafa: Amb la CUP de-
fensem el territori. Ens impo-
sen un model de comarca in-
compatible amb el Penedès:
TGV, CIM, Quart Cinturó, polí-
gons industrials... Aturem-ho!

Àlex Suarez: Esborrem 
l’homofòbia i la transfòbia!
Lluitem per una societat no
heterosexista. Cal que les es-
coles i els instituts de la vila
promoguin cursos i tallers 
sobre la diversitat sexual on
s’expliqui el fet gai, lèsbic i
transsexual sense prejudicis.

Roger Martínez: Per l’allibe-
rament de la cultura oprimida.

Joan Pijuan: La CUP, un partit
transparent, participatiu i
combatiu que omple de força
el poble vilafranquí i català.
Endavant!  

abril 2007 l’arrel de vilafranca5



El proper mes de maig de 2007 farà
quatre anys que la CUP treballa en 
el seu projecte d’unitat popular a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Pe-
nedès. Han estat quatre anys en els
quals hem treballat per tal de tirar
endavant els nostres projectes 
basats en els principis de justícia 
social, en la vertebració nacional del
poble català, en la defensa de la llen-
gua i la cultura del nostre poble, en la
defensa del territori i en la denúncia
d’aquelles pràctiques poc democràti-
ques o no transparents per part de
l’Ajuntament. Però, el treball de la
Candidatura en aquest període de
temps ha abastat un camp més am-
pli del pròpiament institucional. La
CUP, seguint els principis de partici-
pació ciutadana i per tal de disminuir
les distàncies entre la classe política
i el poble vilafranquí, s’ha aproximat
a l’entramat associatiu i a la societat
civil vilafranquina per tal d’avançar
en les reivindicacions socials, cultu-
rals, veïnals, sindicals, ecològiques i
polítiques a l’Ajuntament.

Més enllà de la tasca purament insti-
tucional, la CUP ha dut a terme un
treball constant i regular amb dife-
rents entitats, col·lectius i organitza-
cions de la vila. Cal destacar, per
exemple, que entre les nostres mo-
cions n’hi ha algunes que són apor-
tacions de diferents col·lectius del
municipi o d’arreu dels Països Cata-
lans. També, al llarg d’aquesta legis-
latura, la CUP ha participat o ha dut
a terme diverses activitats de caire
social, polític o cultural, com la cele-
bració del 28 de juny (Dia de l’Allibe-
rament gai i lèsbic), del 8 de març
(Dia de la Dona Treballadora), de
l’1 de Maig (Dia del Treballador) 
o durant la Festa Major de Vilafran-
ca, així com activitats que han comp-
tat amb la col·laboració de diferents
entitats i col·lectius de la vila. 

De cara a les properes eleccions mu-
nicipals, la CUP ha decidit que el pro-
grama electoral també sigui fruit de
la participació del màxim nombre de

persones, col·lectius i entitats, que
d’una manera o altra volen partici-
par o fer sentir la seva veu a Vilafran-
ca. La participació ciutadana és un
dels puntals bàsics del nostre treball
i, en coherència, hem decidit fer ex-
tensible a tota la població de la vila
el PROGRAMA PARTICIPATIU, en el
qual cadascun de nosaltres pot dir-hi
la seva i participar-hi activament a fi
de construir entre totes i tots una 
altra Vilafranca.

Des del setembre del 2003 al desem-
bre del 2006 s’han presentat per ini-
ciativa pròpia o per encapçalament
un total de 98 mocions (amb una
mitjana de gairebé 3 mocions per Ple
municipal). D’aquestes 98 mocions,
64 són pròpies de la CUP i 34 són mo-
cions que la CUP ha encapçalat per
motius diversos, però amb les quals
es compartia l’esperit de fons i la 
redacció. Igualment, en els plens 
s’han realitzat 35 preguntes respecte
a diferents aspectes de Vilafranca i
sobre l’aplicabilitat de les mocions
aprovades de la CUP, per tal de fer 
un seguiment de les mocions apro-
vades pel Ple. (Per a més informació
sobre les mocions presentades 
per la CUP als plens municipals de
l’Ajuntament de Vilafranca:
http://www.cupvila.cat

D’altra banda, el periòdic que teniu
entre mans, l’Arrel, és el mitjà de 
difusió municipal de la CUP, crític i
compromès, que pretén explicar el
projecte de l’esquerra independen-
tista en el procés d’unitat popular;
difondre l’ideari i el treball realitzat
per la CUP, tant al consistori com al
carrer, amb els moviments compro-
mesos socialment, políticament i
culturalment. També la nostra pàgi-
na web (http://www.cupvila.cat) ha
estat un referent de difusió de la in-
formació del municipi i del nostre
treball polític, amb l’objectiu d’infor-
mar la població de la realitat social i
política del territori. És una pàgina
oberta constantment a les aporta-
cions i als suggeriments dels usuaris

i usuàries per tal de fer participatiu
el nostre treball. 

Finalment, també cal fer esment 
de la funció social i política del local
del CEP (c/Sta. Maria, 4), un local on
tenen cabuda no només les comis-
sions de treball de la CUP, sinó també
altres entitats que han passat o ac-
tualment tenen presència activa al lo-
cal: Endavant, la Intersindical Cata-
lana (ISC), l’Assemblea de Joves o el
col·lectiu cultural La Torxa, entre d’al-
tres. És un espai de reunió i activitats
que s’ha consolidat en la xarxa de l’es-
querra independentista de Vilafranca
i en l’espai associatiu vilafranquí.

No obstant això, encara queda
molta feina per fer i molt camí per
recórrer, ja que les noves realitats
socials, culturals i territorials 
exigeixen un treball continuat i un
esforç ineludible. La Candidatura té
present que aquesta tasca s’ha de
fer amb el treball conjunt, en la re-
cerca de la unitat popular i fent pinya
en la defensa de la nostra vila i del
territori. Per això, la CUP seguirà tre-
ballant amb la coherència i l’esforç
que ha realitzat fins ara, per cons-
truir una societat més justa i amb
plena normalitat nacional, on les
persones esdevinguem les vertade-
res protagonistes de la nostra vila!

Entre totes i tots, 
DONEM COLOR A L’AJUNTAMENT! 

Transparència
econòmica total. 
Què hem guanyat?
En què ens 
ho hem gastat?

Valoració 
de la legislatura 
Quatre anys 
treballant amb tu!

Un dels eixos principals en el qual
ha treballat la CUP durant tota la
legislatura és el de la transparència
informativa, una transparència en
molts àmbits i, lògicament, també
en l’econòmic. Tots els ciutadans i
ciutadanes de Vilafranca col·labo-
rem en les arques municipals, i per
tant, totes les persones tenim dret
a saber què guanyen els grups polí-
tics i en què s’ho gasten. Nosaltres
complim la nostra part i aquí us ex-
posem els nostres números ben
clars, i qui ho desitgi, té tot el dret
de comprovar els nostres comptes.
Esperem que aquest esperit sigui
model a seguir per la resta de for-
macions polítiques de la vila.

Com podeu veure en el quadre ad-
junt, una de les màximes prioritats
de la CUP, al qual hem dedicat més
esforços econòmics, ha estat la seu
social, el CEP. En el local del carrer
de Santa Maria s’han realitzat mol-
tes activitats i ha estat, i esperem
que ho continuï sent, un espai de
trobada i de treball per a moltes en-
titats i col·lectius vilafranquins. Cal
dir que l’ús d’aquest local ha es-
tat econòmicament possible
gràcies a la donació de la totali-
tat del sou del regidor de la CUP,
que voluntàriament ha renunciat a
la seva paga institucional en favor
d’un projecte col·lectiu.

Aquests diners també han servit
per realitzar multitud d’actes cul-
turals, socials i polítics: xerrades,
presentacions de llibres, concerts
musicals de diferents estils, teatre
crític, recitals, edició de llibres, pe-
dalades culturals, exposicions i
molts altres actes variats.

El que sí que volem deixar clar és
que des de la CUP sempre hem tin-
gut el compromís de retornar, d’u-
na manera o altra, tots els diners
que rebem de l’Ajuntament, o sigui,
diners que paguem entre tots i to-
tes, ja sigui treballant temes insti-
tucionals per millorar la situació de
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Vilafranca, o bé oferint espais peda-
gògics i de debat dels quals tots i to-
tes podem treure profit. 

Som conscients que els diners que es-
tem rebent cada mes, tant la CUP com
la resta de grups municipals, són més
que suficients, i així ho hem denun-
ciat. Una de les primeres mocions de
la CUP en entrar a l’Ajuntament va ser
precisament la de reduir els sous dels
regidors i grups municipals, encara
que la proposta es rebutgés des de la
resta de forces polítiques. 

Any rere any, en el debat dels pressu-
postos, des de la CUP continuem in-
sistint que els sous dels regidors i re-
gidores són molt més alts que la
mitjana dels sous dels vilafranquins i
vilafranquines,  i any rere any rebut-
gen la nostra proposta. Però no ens
faran perdre ni la paciència, ni les ga-
nes de canviar les coses. Per això, se-
guirem insistint fins a aconseguir-ho! 

La CUP s’ha aproximat a l’entramat associatiu i a la societat civil vilafranquina
per tal d’avançar en les reivindicacions socials, culturals, veïnals, sindicals,
ecològiques i polítiques a l’Ajuntament.

Ingressos
Concepte Descripció
Grup municipal 69.057,48 Ingressos per gup municipal
Nòmina regidor 38.411,40 Nòmina que es destina 

integrament a la CUP
Quotes 6.000,00 Aportació dels afiliats

113.468,88 Total ingressos

Despeses
Concepte Descripció
Lloguer local 28.115,15 Lloguer del local 

del C/ Santa Maria
Aigua i electricitat 3.000,00 Despeses d’aigua i electricitat
Manteniment i Mobiliari, pintura, enrajolat,
adequacio del local 15.000,00 manteniment, assegurances
Telèfon, Internet Telèfon, Internet, manteniment
i pàgina web 7.000,00 i creació de pàgina web
Subscripcions 1.500,00 A diaris i revistres 

dels Països Catalans
Material oficina 4.000,00 Ordinadors i material d’oficina varis
Impressions 6.500,00 Fotocòpies i impressions vàries
Quotes AMEI 8.700,00 Quotes per l’Assemblea Municipal 

de l’Esquerra Indepententista
Donacions vàries 4.700,00 Donacions a entitats 

o per actes culturals i polítics

Anuncis 600,00 Anuncis a diaris de la comarca
Despeses vàries 3.500,00 Altres despeses de difícil classificació
Actes culturals 3.000,00 Varis: Xerrades, concerts, edició llibres...
Periòdic Arrel 8.500,00 Confeccio i repartiment de l’Arrel
IRPF 6.120,00 Contraprestació pel perjudici fiscal

del regidor
100.235,15 Total despeses



Les consultes a la població que ha fet l’equip de
govern, sempre s’han fet una vegada la decisió ja
ha havia estat presa, o simplement per valorar
quelcom gens significatiu. 
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Cada una de les Candidatures 
d’Unitat Popular que hi ha reparti-
des per tot el país són el resultat 
de les inquietuds de persones que,
decebudes per l’actual classe políti-
ca, creuen que és possible bastir
des del plantejament d’esquerres
un projecte nou, basat en la partici-
pació ciutadana, en el poder i la ca-
pacitat dels ciutadans i ciutadanes
per prendre decisions i per partici-
par en la vida política dels nostres
municipis. També creiem, cada un i
cada una dels i les membres de les
CUP, que l’única manera de crear un
nou model polític i de país és des
dels nostres pobles, viles i ciutats. 
En el nostre cas, des de Vilafranca i
per a Vilafranca.

Quasi quatre anys després que l’es-
querra independentista aconseguís
1.100 vots a la nostra vila, hem de-
mostrat que sí que és possible fer 
polítiques nacionals i d’esquerres, i
que per fer-ho només cal creure-s’ho.

Tot i que només tenim un regidor
dels 21 que hi ha, hem denunciat i
hem demostrat la manca de trans-
parència de l’equip de govern. 
Recordeu que mentre l’equip de 
govern desmentia que a Vilafranca
instal·larien la base de muntatge 
i manteniment de l’AVE, la CUP 
va portar un expedient trobat a la
Regidoria d’Urbanisme on no no-
més es demostrava l’existència 
d’aquesta, sinó que demostrava
que l’equip de govern n’estava al
corrent? Recordeu també, que grà-
cies a les modificacions introduïdes
des de la CUP en el Reglament 
Orgànic Municipal, ara és possible
que els col·lectius, entitats i ciuta-
dans i ciutadanes de Vilafranca pu-
guin participar en el Ple? Recordeu
qui va denunciar que l’equip de 
govern regalava les zones blaves a
una empresa privada? Recordeu qui
va denunciar que l’equip de govern
estava emetent un anunci pagat
amb diners públics en què només
és feien propaganda? Recordeu qui

ha anat portant al Ple les reivindica-
cions laborals dels treballadors de di-
verses empreses? Qui ha denunciat
la deslocalització d’empreses arreu
del país? Qui ha denunciat que la po-
lítica d’habitatge de la nostra pobla-
ció és del tot insuficient perquè tots i
totes puguem gaudir d’un habitatge
digne? Qui ha denunciat les contí-
nues agressions al nostre territori? 

Bé, es podrien escriure unes quantes
pàgines que demostrarien que l’únic
grup municipal que ha reivindicat
polítiques d’esquerres i que no s’a-
vergonyeix de dir-ho públicament
hem estat nosaltres, però això ja ho
farem quan calgui.

Tot i així, aquesta feina realitzada
durant quatre anys és només una
part petita de tot el que amb tu po-
dem i volem fer, és només el principi.
I encara tenim molta feina per fer,
molts racons per netejar i moltes co-
ses per denunciar. 

En la propera legislatura només 
podem assegurar que continuarem
portant al Ple propostes perquè la
justícia social, la democràcia partici-
pativa i la defensa nacional del terri-
tori deixin de ser paraules buides de
contingut i siguin, amb la nostra fei-
na i amb l’esforç de tots els ciutadans
i ciutadanes de la nostra vila, una 
realitat, la millor de les realitats. 

L’allunyament de la classe política
del dia a dia de cada un de nosaltres
és una realitat, però junts podem
canviar-ho. T’hi apuntes?

Xavier Navarro i Domènec
Militant de la CUP

abril 2007 l’arrel de vilafranca7

En aquests darrers anys hem vist
com s’han anat recuperant i poten-
ciant algunes manifestacions cultu-
rals i populars de la tradició dels Paï-
sos Catalans,  en bona part dels
casos gràcies a la voluntat de col·lec-
tius compromesos i sense el suport
de grans institucions. 

Algunes iniciatives s’han impulsat
des de la vila, com la Marxa de Tor-
xes, celebrada aquests darrers anys
en memòria dels fets ocorreguts l’11
de setembre de 1714 a la ciutat de
Barcelona; la iniciativa “Fora les Fes-
tes d’Ocupació” que la Torxa – Zitzà-
nia Cultural  organitza des de la seva
constitució, per reivindicar les festes
pròpies i rebutjar aquelles festes fo-
ranes que venen imposades pel co-
mercialisme i amb suport dels grans
mitjans de  comunicació estatals; el
Correllengua que la CAL i altres enti-
tats fan arribar arreu dels diversos
pobles del Penedès i de la resta del
territori; campanyes com la que en-
guany s’ha constituït arreu de les co-
marques dels Països Catalans, recor-
dant els 300 anys de la derrota a la
batalla d’Almansa del 25 d’abril de
1707 (data en què se celebra la diada
nacional del País Valencià). 

A través d’algunes d’aquestes inicia-
tives (Vilafranca, el Penedès, els Paï-
sos Catalans són un poble viu), es
pretén crear una alternativa a la so-
cietat globalitzadora, que amb la
seva dinàmica economicista pretén
esborrar la memòria col·lectiva i la
històrica de tot un poble.

La Torxa – Zitzània Cultural creu
necessària la implicació de l’Ajun-
tament de Vilafranca per estendre
aquesta consciència de poble, que
va de Salses a Guardamar i de Fra-
ga a Maó, per potenciar el coneixe-
ment de les activitats d’arrel tra-
dicional i per col·laborar amb els
diversos projectes que neixin del
teixit associatiu cultural de la nos-
tra vila, alhora que és necessari do-
nar més importància a les diades i

Perquè tot està 
per fer i perquè 
tot és possible

Les Candidatures 
d’Unitat Popular.
Un projecte de futur!

esdeveniments importants i esten-
dre’n el coneixement entre la pobla-
ció. Diades com la de Sant Joan (dia-
da nacional dels Països Catalans),
Sant Jordi… han de ser potenciades i
s’ha treballar per convertir-les en
punts de referència del panorama
cultural  vilafranquí.

Creiem que el compromís de la nos-
tra vila amb la cultura tradicional i
popular no s’ha de limitar només a la
Festa Major, que entenem que  és
una de les més tradicionals dels Paï-
sos Catalans, però no podem perme-
tre que amb aquesta excusa l’activi-
tat en aquest àmbit quedi reduïda a
quatre diades puntuals a la resta del
calendari festiu. Hem d’aconseguir
que Vilafranca sigui un referent en el
món de la cultura tradicional i popu-
lar i que durant els 365 dies de l’any
aquesta sigui present a la nostra
vila, ja sigui  promovent l’aprenen-
tatge d’instruments d’arrel tradicio-
nal, col·laborant en l’organització de
concerts d’aquest estil o creant es-
pais on puguin desenvolupar-se
aquestes activitats.

Tot està per fer i tot és possible.

El col·lectiu La Torxa – Zitzània Cultu-
ral neix amb l’objectiu de promoure i
alimentar la cultura catalana i les se-
ves tradicions en tots i cadascun dels
seus àmbits de treball i difusió, a fi d’a-
costar-la a la població i deixar enten-
dre que la seva salvació és a les nos-
tres mans. Es tracta de saber escollir si
perpetuar la desolada, i alhora trista,
globalització de tradicions que ens
arriba des de les amèriques, imposada
a través del màrqueting publicitari, de
les televisions, de l’expansió desigual
de l’economia... o seguir alimentant
cada petit element que construeix tot
aquest procés que és la cultura catala-
na, històricament arrelada a les nos-
tres comarques. Com si es tractés d’un
acte de supervivència: o reivindicar les
nostres tradicions, o veure la mort de
la cultura.
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